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آتش بس یا بده بستان در سوریه ؛
باید منتظر ماند
در جریان اجــاس گــروه  20در هامبورگ آلمان ،رؤســای
جمهور آمریکا و روســیه درباره آتش بس در ترســیم خطوط
مناطق کاهش نزاع در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند
تا از امروز یکشــنبه این توافق وارد مراحل اجرایی خود شود
و جزئیات آن نیز تا پایان هفته اعالم و امضا شود.فارغ از آنکه
اصل توافق اولیــه دو طرف در مــورد ســوریه ،از دید ناظران
اتفاقیجالبتوجهدرروابطمیانمسکووواشنگتنبهشمار
میرودعمالبایدتوافقهامبورگراپایانیبراجالسآستانه
بهخصوصنشستناکامآستانه 5کههفتهگذشتهبرگزارشد
دانست.براساس توافق مورد اشاره ،منطقه جنوبی و جنوب
غربی سوریه یعنی سویداء ،درعا و قنیطره (جوالن) مشمول
مناطق موســوم به مناطق کاهش تنش می شــوند .عالوه بر
اینکه فقط نیروهــای پلیس نظامــی روس به عنــوان ضامن
اجرایاینتوافقدرمناطقمزبورمستقرخواهندشدوآمریکا
همضامنپایبندیگروههایمسلحوتروریستموجوددرآن
مناطقخواهدبود.هرچندکهقراراستجزئیاتطرحتاآخر
هفتهمنتشرونهاییشودوتاآنموقعنمیتوانباقطعیتوبه
روشنی درباره جزئیات آن صحبت کرد اما نباید این احتمال
را منتفی دانســت که چنین توافق نامــه ای حاصل توافقات
سیاسیوامنیتیمسکووواشنگتناست.
اگر چه باید توجه داشــت این توافــق فعال در حــد آتش بس یا
همان مناطق موســوم به مناطق کاهش تنش اســت در عین
حالگزارشهایمنتشرشدهازسویبرخیرسانههایعربی
وغربی اینتوافقرازمینهسازیکطرحگستردهتربراینوعی
بده بســتان در ســوریه بین قدرت های درگیر اعالم می کند.
همانطورکهواشنگتننیزاعالمکردهاستکهاینتوافقزمینه
ای برای آتش بسی گسترده تر در ســوریه است .در عین حال
هنوز نمی توان به این رســانه ها که ســابقه خوبی نیز ندارند،
اعتماد کرد اما براســاس این گزارش ها آینده سیاســی اسد و
دولتاو،امنیتاسرائیلوکمکردننقشایرانوحزبا...در
مرزهاینزدیکبهرژیمصهیونیستیازجملهمواردیاستکه
می تواند زمینه ساز این توافق و مواد تشکیل دهنده آن باشد.
این گزارش ها مدعی اند که آمریکایی ها در قبال آینده بشــار
اسد کوتاه آمده اند و آن را به خود روس ها واگذار کرده اند و در
مقابلنیزروسهامتعهدبهکمکردنیاکوتاهکردننقشایران
وحزبا...درمرزهایجنوبغربموازیبامرزهایسرزمین
هایاشغالیشدهاند.بهخصوصآنکهدرمناطققنیطرهودرعا
ارتشسوریهموفقبهگسترشاراضیتحتسیطرهخودشده
اســت و این موضوع تبدیل به یک نگرانی برای اسرائیل شده
است .به خصوص آنکه در هفته های گذشته الصاق نیروهای
عراقیوسوریدرمناطقجنوبشرقیسوریهدرالتنفوسخن
از ایجاد یک معبر زمینی از ایران و عراق به سوریه و مدیترانه بر
عمق نگرانی رژیم صهیونیســتی افزود.ایجاد منطقه کاهش
تنشدرجنوبغربیباتأکیدبروجودقنیطرهدراینمنطقهدر
واقعهمانمحدودکردنحزبا...وارتشسوریهبرایهرگونه
تحرکیدرمناطقاطرافجوالناشغالیاست.همچنانکهبه
نظر می رسد اسرائیل تمایلی برای درگیری نظامی مستقیم
در مسائل سوریه ندارد و اســتقرار نیروهای حزب ا ...و ارتش
ســوریه در مناطق موازی با مرزهای ســرزمین های اشــغالی
عمالباعثنگرانیصهیونیستهاازتنشمستقیمبود.درهر
صورتایراندرنشستاخیرآستانهباضمیمهکردنقنیطرهبه
منطقهجنوبیمخالفتکردهبودواینمخالفتعمالبهمعنای
مخالفت حزب ا ...نیز هست .در عین حال برخی تحلیلگران
توافقآتشبسبهعملآمدهراچنداندرتضادباسیاستجبهه
مقاومتمبنیبرغیرفعالنگهداشتنجبههقنیطرهومناطق
هم مرز با رژیم صهیونیستی نمی دانند  .چرا که اگر این توافق
صرفا در حد آتش بس باشد و توافقی فراتر از آن وجود نداشته
باشد ،غیرفعال ماندن این جبهه ،از سیاست های همیشگی
ما بوده اســت .عالوه بر این مشخص نیســت که آیا طرف های
متعددشبهمسلحوتروریستتاچهمیزانبهتعهدخودبهآمریکا
یا اردن که به همراه آمریکا و روسیه طرف سوم این توافق است
پایبندخواهندبود.آیاایناحتمالوجودداردکهباآغازعملیاتی
شدنمناطقکاهشتنشدرجنوبغربسوریهاینموضوعبه
جنوبشرقآنیعنیجاییکهارتشسوریهونیروهایعراقی
کشیدهشودوچنینمناطقیدرآنجانیزباهدفمحدودکردن
تحرکاتایرانوهمپیمانانآناجراشود؟بایدمنتظرماندودید
جزئیاتتوافقمزبورکهاحتماالتاآخرهفتهمنتشرخواهدشد
متضمن چه بندهایی اســت و طرف های درگیر چه واکنشی
در میدان به آن نشــان خواهند داد.اما بدیهی اســت هرگونه
توافقی در ســوریه بدون در نظر گرفتن دولت قانونی و رسمی
آنوهمچنینمتحداناصلیآنهمچونایرانوحزبا ...نمی
تواندتوافقیجامعوپایدارباشد.
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طرح مقابله با سالمندآزاری
تدوین شد
رئیــس دبیرخانه شــورای عالی ســالمندان از تدوین طرح
مقابله با سالمندآزاری در این شورا خبر داد و گفت :از درون
این طرح ،پروتکل  ،قوانین و فرهنگ مقابله با سالمندآزاری
استخراج خواهد شــد تا دســتگاه های مختلف درگیر این
مسئله شوند.محسن ســلمان نژاد افزود :ســالمندآزاری،
دارای دو روی پنهان و آشکار است در بخش آشکار آن گاهی
سالمند را کتک می زنند و در بخش پنهان سالمندآزاری،
به گونه ای رفتار می کنند که سالمند از درون آزار می بیند.
وی تصریــح کــرد :متاســفانه در بحــث قوانیــن در
زمینــه ســالمندان ،ضعــف هــای زیــادی داریــم ؛ بــه
طورمثــال در کشــورهای پیشــرفته ،اگــر فــردی
بــه ســالمند یــا فــرد دارای معلولیــت  ،آســیبی وارد
کنــد ســه برابــر افــراد معمولــی جریمــه خواهــد شــد.
وی اضافــه کــرد :ســالمندان اگــر بــه خانــواده  ،وابســته
شــوند ممکــن اســت مــورد ســالمندآزاری مخفــی
قــرار گیرنــد و بــرای آنکــه خانــواده را از دســت ندهنــد
بــه ایــن ســالمندآزاری هــا  ،رضایــت مــی دهنــد پــس
ســالمند بایــد توانمنــد باشــد و درآمــد داشــته باشــد.
رئیس دبیرخانه شــورای عالی ســالمندان گفــت :زندگی
عادی سالمندان باید تداوم داشته باشد و کرامت آنان نباید
کاهش یابد.

توضیحات ،جزئیات و اظهارنظرهای جدید درباره قرارداد با توتال

وزیر نیرو گفت :امیدواریم در دولت دوازدهم به مسئله واقعی کردن قیمتها توجه بیشتری شود و نمایندگان مجلس و هیئت دولت به راه حل جدی در
این زمینه برسند .به گزارش تسنیم ،چیتچیان گفت :در برنامه ششم توسعه آمده که تا پایان این برنامه باید قیمت آب واقعی شود و این کار را نمیتوان
یکدفعه انجام داد ،اگر افزایش قیمت به صورت تدریجی باشد برای مصرف کنندگان پذیرفتنی تر است و آنها میتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند.

حرفمردم



جهانگیری :قرارداد توتال برای رئیس مجلس فرستاده شد
با گذشــت یک هفته از امضای قرارداد توســعه فاز  11پارس جنوبی
با کنسرســیومی به رهبری توتال فرانســه ،هنوز بــازار اظهارنظرها و
توضیحاتدراینبارهداغاست.دراینرابطهمعاوناولرئیسجمهور
از ارسال قرارداد توتال برای رئیس مجلس خبر داد ،معاون وزیر نفت و
مدیرعاملتوتالدربارهسرنوشتقرارداددرصورتبازگشتتحریمها
توضیحدادندوتوضیحاتینیزدربارهنحوهبازپرداختهزینههاتوسط
وزیر نفت و مقامات شرکت ملی نفت ارائه شد.
▪جهانگیری :قرارداد توتال برای رئیس مجلس فرستاده شد

به گــزارش فــارس ،اســحاق جهانگیری در مراســم بزرگداشــت روز
ملی صنعت ،ورود شــرکت توتال به ایران را به معنی آن دانست که در
کشــورمان آنقدر فرصت وجود دارد که حتی شــرکتهای بزرگ برای
کار با ایران ریسک پذیری می کنند .وی توضیح داد :برخی نسبت به
قرارداد توتال ایراداتی را مطرح می کنند اما یک ســال و نیم روی این
قراردادکارشدهودههاجلسهبرایرفعاشکاالتواقعیبرگزارشد.به
گفتهویقراردادتوتالبرایرئیسمجلسفرستادهشدوهیچمغایرتی
با قوانین کشور ندارد .معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد :همزمان
باید در این قراردادها از تمام ظرفیت ساخت داخل استفاده شود.
▪اظهارات مدیرعامل توتال و معاون وزیر نفت دربــاره احتمال
بازگشت تحریم ها

زمانینیامعاونوزیرنفتدراموربینالمللوبازرگانیهمتوضیحاتی
در خصوص احتمال بازگشــت تحریمها و تاثیر آن بر قــرارداد ایران با
کنسرسیوم توتال ،سی ان پی سی آی ارائه کرد .به گفته وی در برجام
موضوع بازگشت تحریمها مطرح و پیش بینیهای الزم در این زمینه
انجام شده است ،منتهی این پیش بینی به دلیل رسیدن به توافق بوده
است نه به دلیل احتمال عملی شدن آن .به گزارش مهر ،وی با اشاره

به این که شــرکت توتال پیش از امضــای قرارداد با ایران بدون شــک
همه ریسکها را بررسی کرده اســت ،افزود :در قرارداد فاز  ۱۱پیش
بینی شــده که اگر هر یک از طرفین این قرارداد ،نتواند به تعهدهای
خود عمل کند چه شــرایطی پیش میآیــد .توتال با امضــای قرارداد
نشان داد ریسک بازگشت تحریمها ناچیز و نامحتمل است و به همین
دلیل حاضر شــد در ایران ســرمایه گذاری کند.به گزارش تســنیم به
نقل از رویترز ،پاتریک پویان ،مدیرعامل شرکت توتال در حاشیه یک
کنفرانستجاریدرجنوبفرانسهدرپاسخبهسوالیدرمورداحتمال
بازگشــت تحریم های آمریکا علیه ایران در دوران ریاســت جمهوری
ترامپگفت«:قراردادتوتالمنطبقبامقرراتفعلیبینالمللیاست.
اگر این قواعد تغییر کند ،ما باید خودمان را با آن تطبیق دهیم».
▪پرداخت سهم  12میلیاردی کنسرسیوم به صورت نقدی یا
محصوالت میدان

وزیر نفت نیز در گفتگو با فارس در پاسخ به این سوال که سهم شرکت
فرانســوی توتال از عایدات و درآمد کل قرارداد فاز  11پارس جنوبی
چقدر اســت؟ اظهارداشــت :ســقف تعهد دولت در این قرارداد برای
همه طرفهای قرارداد  12میلیارد دالر است که سهم و درآمد توتال
هم به نســبت ســهمی که در این قرارداد دارد یعنی  50.1درصد (6
میلیارد و  12میلیون دالر) است« .غالمرضا منوچهری» معاون امور
مهندسی و توســعه شــرکت ملی نفت ایران نیز در گفت وگو با تسنیم
در خصوص نحوه بازگشــت ســرمایه گذاری توتال در فــاز  11پارس
جنوبی توضیحاتی ارائه کرد .به گفته وی قرارداد به گونه ای نوشــته
شده که دست ما باز است که بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری این
کنسرسیوم (شــامل توتال فرانســه  CNPC ،چین و پتروپارس ایران)
که از محل تولید این پروژه خواهد بود را به صورت نقدی یا با واگذاری
بخشی از محصول تولیدی مثل میعانات گازی میدان پرداخت کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی :

مسئولیتی در زمینه نگهداری ساختمان های شبیه پالسکو نداریم!

حسینبردبار:رئیسسازماننظاممهندسیساختمانکشوربابیان
اینکهاینسازمانمیتواندبهمسئلهنگهداریساختمانهاییشبیه
پالسکو مثل ساختمان آلومینیوم ورود پیدا کند گفت که هنوز به این
سازمان دراین خصوص مسئولیتی تفویض نشده است.
به گزارش خراسان ،فرج ا ...رجبی دیروز در نشستی خبری درپاسخ
به پرسش خراســان درباره این که آیا این ســازمان نظارتی بر فرآیند
پس از ســاخت ســاختمان به ویژه درمورد ســاختمان هــای قدیمی
مثل ساختمان آلومینیوم تهران دارد که حادثه پالسکو تکرار نشود؛
گفت:مــاده  22قانون ملــی مقررات ســاختمان درمــورد نگهداری
ساختمان است و سازمان نظام مهندسی می تواند به مسئله ورود پیدا
کند و گروه ها وشرکت های بازرسی را سازماندهی کند.
به گفته وی دو دستگاه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها نیز باید
آمادگی ورود داشته باشــند.می گویند که ممکن است هزینه داشته
باشد درحالی که هزینه نیست بلکه دغدغه ملی است .
وی ادامه داد :این باید اتفاق بیفتد و اجرای مبحث  22مقررات ملی
ســاختمان را باید به عنوان یک ضرورت در جامعه جــا بیندازیم .اگر
بپذیریم که بازرسی ســاختمان یک کار مهندسی است ما می توانیم
به تشکیل شرکت های بازرسی کمک کنیم.وی درپاسخ به خراسان
درباره ایــن که آیا اقدامی به صــورت ویژه در مورد ســاختمان کهنه و
فرسوده آلومینیوم در خیابان جمهوری تهران انجام داده اید؛ گفت:
نه! کاری نکرده ایم چون درشــرایط فعلی مســئولیتی بــه ما واگذار
نشده است  ،نه شرکت های بازرسی تشکیل شده اند و نه درخصوص
این ساختمان مســئولیتی به ما داده اند اما درزمینه مبحث  22اگر
تقســیم کاری صورت گیرد ما نیز می توانیم بخشــی از کار را برعهده
بگیریم.رئیس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان همچنین دراین
نشســت با بیان اینکه تخلف  ۴۰میلیارد تومانی دوره قبل ســازمان
نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حال پیگیری است گفت:

در مورد شناسایی کســانی که در این ماجرا مداخله داشتند در حال
جمع بندی نهایی هستیم ،مبالغ هم بلوکه شــده و ظرف هفته های
آینده اقدامات جدیدی انجام خواهد شد.
فرج ا ...رجبی ،درپاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت تخلف ۴۰
میلیارد تومانی که در دوره قبل ســازمان نظام مهندســی ساختمان
اســتان تهران اتفاق افتاده اســت گفت :قطعا در دوره جدید شورای
مرکزی ،بنای ما بر یک نوع کنترل و انضباط تشکیالتی است .برنامه
ما این است که به برنامه هایی که در ســازمان اتفاق افتاده یا نیفتاده
ورود پیدا کنیم .بحث تخلف  ۴۰میلیــارد تومانی هم تا حدود زیادی
انجام شــده و گزارش های زیادی در ســازمان نظام مهندســی و نیز
سازمان های دیگر انجام شده است.وی ادامه داد :منطبق با قانون و
وظایفی که داریم در حال پیگیری این پرونده هستیم .طرح در مراجع
قضایی انجام شده است .در مورد شناسایی کسانی که در این ماجرا
مداخله داشــتند نیز در حال جمع بندی نهایی هســتیم و کمک می
کنیم که سازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان تهران یک اقدام
مهمی انجام دهد .االن هم مبالغ بلوکه شده است و ظرف هفته های
آینده اقدامات جدیدی انجام خواهد شد .از این اتفاق جمع بندی هم
داریم و بخشنامه هایی هم برای سازمانها ارایه می کنیم که امیدواریم
یک وحدت رویه در سازمان ایجاد کنیم.رجبی همچنین درخصوص
قانون «مالیات بر ســاخت و ســازهای مســکونی» گفت :وضع قانون
مالیات در شرایط فعلی که بخش مســکن نیاز به خروج از رکود دارد
نقض غرض اســت .ما هم معتقدیــم برای هر فعالیــت اقتصادی باید
مالیات اخذ شــود اما در حوزه مســکن که با رکود مواجه هستیم این
قانون باید با تاخیر صورت گیرد .این تاخیر در اجرا می تواند به عنوان
یارانه دولت محسوب شود.وی افزود :باید برای خروج از رکود ،انگیزه
سرمایه گذاران را باال ببریم اما اخذ مالیات ممکن است از نظر روانی
در سرمایه گذاری تاثیرگذار باشد.

در نشست خبری دومین اجالس ملی میزبانی ایرانی-اسالمی مطرح شد

حمایتشورایپنجممشهدازسرمایهگذاریدرحوزهگردشگریمذهبیوفرهنگی

مسلمی -نشســت خبری دومین اجالس میزبانی ایرانی  -اسالمی
با حضور اعضای شورای پنجم مشهد ،نماینده مردم مشهد در مجلس
شــورای اســامی  ،رئیس اتاق اصناف و فعاالن حوزه گردشــگری در
دهکده شاندیز برگزار شد .به گزارش خراسان «رضا شیران» نماینده
مردم مشهد و کالت در این نشست گفت :رئیس کل بانک مرکزی که
در کمیســیون اصل  90حضور یافته بود ،معتقد بــود که مبدا و مقصد
گردش مالی کشور در مشهد است ولی متاســفانه مدیریت صحیحی
در این حوزه صورت نگرفته است .به گزارش فارس ،وی تصریح کرد:
مشهد  ۴هزار مترمکعب فاضالب صنعتی و پزشکی آلوده دارد که آن را
به راحتی در بخش کشاورزی میریزند ،درباره این موضوع که حل آن
 ۲۴میلیارد تومان هزینه دارد به مســئوالن فشار آوردیم ،زیرا سالمت
مردم به شدت به خطر افتاده اســت .وی همچنین با اشاره به آلودگی
موجود در کشــف رود ،تاکید کــرد :در کوههای هزار مســجد هم ۴۰
میلیون لیتر آب به هدر میرود که این نشان دهنده عدم اقدامات الزم
برای حل مشکالت است .شیران تصریح کرد :امروزه در حوزه صنعت،
هتلداری دولت کاری اشتباه است و بخشی از گرانیها به همین علت
است .به گزارش ایسنا ،منتخب مردم مشهد در پنجمین دوره شورای
اســامی نیز در این نشســت گفت :در کارگــروه زیارت و گردشــگری
شورای شهر آتی ،فرآیند ســرمایهگذاری در حوزه گردشگری را کوتاه
و چابک میکنیم« .محمدرضا حیدری»با تاکید بر تعامل و همافزایی
دســتگاههای مختلف در اجرای برنامههای حوزه گردشــگری گفت:
اگرچه ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری متولی
این امر اســت اما ما نیز تالش خواهیم کرد بین ســازمان های مختلف
همافزایی به وجود بیاوریم.وی افزود :مجموعه فرهنگی و تاریخی توس

یکسرمایهگردشگریوفرهنگیاست،امامادرطیسالهایگذشته
نتوانســتیم اقدام جدی در قبال توس انجام دهیم .شهناز رمارم دیگر
منتخب مردم مشهد در شورای پنجم نیز با بیان اینکه درآمد گردشگری
چندین برابر درآمد حاصل از فروش نفت است ،گفت :مشهد پتانسیل
توســعه گردشــگری را دارد و به جای ســرمایهگذاری و منفعتطلبی
داللها ،باید سود گردشگری نصیب مشهدیها شود.
رمارم با بیان اینکه در گردشــگری مذهبی آن گونه که شایســته است
نتوانستیم نقش ایفا کنیم ،افزود :در مشــهد چراغ تولید ،رونق و رفاه
خاموش شده است ،و به عنوان نمونه امسال مشهد به عنوان پایتخت
فرهنگی جهان اسالم انتخاب شد اما آنگونه که باید از قابلیتهای این
ظرفیت اســتفاده نکردیم« .محمد قانعی» رئیــس اتحادیه هتل داران
خراســان رضوی نیز با اشــاره به این که آمار هتل های مشهد نسبت به
زمــان اول انقالب حدود  10برابر شــده اســت ،گفــت:در حال حاضر
 211هتل فعال در مشهد وجود دارد و  292هتل هم در حال ساخت
اســت که تا  4ســال آینده به بهره برداری می رســد« .محمــود بنانژاد»
رئیس اتاق اصناف مشهد هم با انتقاد از نبود برنامهریزی صحیح نسبت
به مشهد  ۲۰۱۷و اســتفاده از ظرفیت باالی آن برای جذب گردشگر
گفت :مشهد در حوزه گردشگری ظرفیتهای بسیاری همچون بارگاه
منور رضوی ،آرامگاه فردوســی ،ییالقات طرقبه و شاندیز و  ...دارد اما
متاسفانه در حال حاضر آمار ماندگاری زائر در مشهد تنها یک تا دوروز
برای هر گردشگر است که بسیار پایین است .بنانژاد اثرات گردشگری
مذهبیرامهمعنوانواظهارکرد:گردشگریمذهبیموجببهبودزیر
ساختهای اساسی در منطقه ،ایجاد شغل ،افزایش درآمدها و بهبود
اقتصادی شهرهای پذیرای گردشگر میشود.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••چند وقت پیش مبلغ یک میلیون و  500هزار
ریال برای دندانم دادم ولی از دندانی که دکتر
برایم گذاشت راضی نبودم .آن را به دندانپزشک
عــودت دادم ولــی پولم را عــودت نــداد .من که
راضی نیستم.
••امیدوارم این تابستان و تابستان سال های
آینده کشورمان ایــران دچــار تنش های آبی و
برقی نشود!
••منم با آن شهروند مشهدی موافقم .واقعا
پیشنهاد خوبی است روز  28خــرداد در تقویم
سال آینده روز فناوری موشکی نام گذاری شود.
••در جواب آقا یا خانم محترمی که گفت «به علت
کمبود آب چرا درختان کاج را که موجب آلرژی
اند باید آب داد؟ اوال فقط شما آلرژی دارید نه
همه مردم ثانیا درختان کاج زمستان و تابستان
موجب زیبایی شهر هستند .ثالثا در هوای گرم
اگر راست می گویید بروید زیر آفتاب بایستید یا
خودروی تان را پارک کنید چرا در سایه درختان
توقف می کنید؟ به طور کلی حرفی بزنید که
عقالنی باشد!
•• چرا دیگران را به ساختن سد امر و نهی می
کنید که مسئول آن کشور در جواب شما بگوید
که ساختن سد را حق خود می دانیم؟! البته
حق با آن هاست چون کشورشان است به حقوق
دیگران احترام بگذاریم .این هم جواب مذاکره
شما!
••بهاطالععزیزیکهنوشتهبود«خودروییخوبو
عالیاستکهازصفرتاصدشتولیدوساختوطن
باشد» ،می رسانم که پراید  111تحویل گرفتم و
برایباالنسچرخهارفتمومتوجهشدمالستیک
های سمت راست کویر تایر ،سمت چپ یزد تایر
و زاپاس چینی است .مگر خودرو کنترل نهایی
ندارد؟ این هم خودروی ایرانی برادر! ایرادهای
دیگربماندکههیچکسپاسخگونیست.
••بنده معلول و تحت پوشش بهزیستی تربت جام
هستم .سوالم این است تکلیف کسانی که فرزند
دارند و برگه سهام عدالت ندارند چه می شود؟
برای سهام عدالت این فرزند چه باید کرد؟ لطفا
اداره بهزیستی و کمیته امــداد پیگیری کند و
برای افراد خانواده هایی که سهام عدالت ندارند
اطالع رسانی و تکلیفشان را روشن کند.
••وقتی که بانک های دولتی در حال ضرر دهی
هستند قطعا بانک مرکزی به دلیل جلوگیری
از ضرر و زیان آن ها حتی به قیمت ورشکستگی
اقتصاد حاضر به کاهش ســود بانکی نیست،
البته با سیاست گذاری درست می توان بحران
فعلی را حل کرد به طور مثال با اعمال مالیات به
سودهای باالتر و سایر موارد.
••وقتی به دلیل نداشتن زیرساخت مناسب
و پیش بینی شــده بــرای تسهیالت اقــدام می
شــود ،ایــن تسهیالت صرفا به صــورت ُم ّ
سکن
عمل می کند پس پیشنهاد می کنیم این وام ها
به روستاییانی داده شود که به صورت مکانیزه
کشاورزی کنند و بتوانند 50درصد از محصوالت
خود را صادر کنند .چون با توجه به معامالت
بــازار ،بعد از یکی دو سال کشاورز ورشکسته و
بدهکار خواهد شد.
••بــرای خــودمــون متاسفم که مدیرانی برای
مدیریت کارهایمان انتخاب می شوند که به روش
آزمونوخطاعملکنندووقتیکاربهمشکلبرمی
خورد به فکر می افتند و هیچ ساختار صحیحی
برای اداره امور ندارند! جالب این جاست که
موسسات در شهر فعالیت می کنند وشهرداری و
دارایی از آن ها عوارض و مالیات می گیرد و اعتبار
کسب و کــار آن ها تایید شــده اســت ولــی بانک
مرکزی که مرجع اصلی صدور مجوز فعالیت آن
هاست ،این موسسات را غیرمجاز می داند!
••لطفا جزئیات وام  80میلیونی مسکن را چاپ
کنید .آیا مبلغ سپرده گــذاری برای وام بعد از
مدت زمان معین شده به وام گیرنده برگشت
داده می شود یا خیر؟
••خداوند به نیروهای از جان گذشته اطالعاتی
خیر دهد و همیشه در پناه حق باشند .مردم ایران
همیشه دعاگوی آنان هستند .به امید پیروزی
سربازان گمنام امــام زمــان (عــج) بر داعشیان
کافر .با تشکر از سربازان گمنام امام زمان (عج)
و نیروهای اطالعات جمهوری اسالمی ایران.
••از ایرانسل بسته سه ماهه اینترنت خریدم.
پیامک داد پرداخت شما لغو شده و معامله به هم
خورده .مجدد همان بسته را خریدم که پس از

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

چند دقیقه هر دو بسته فعال شد .برای لغو بسته
اضافی با  700تماس گرفتم ،گفتند امکان لغو
وجود ندارد.
••دست مریزاد به آقای زائری در ستون «بدون
موضوع» درباره توهین به حضرت حافظ و موالنا
آفرین بر شما باد!
••حتما باید مردم در به در بشن تا در بازاریابی
شبکه ای رو ببندند؟ اینا از رکــود بــازار سوء
استفاده می کنن .پس وظیفه رسانه ها برای
آگاهی مردم چیه؟
•• در شهر کوچک اسفراین که همه همدیگر را
می شناسند و از طرفی خــودرو دارای پالک و
شناسایی آن هم بسیار ســاده است آیا درست
است که گشت نیروی انتظامی این چنین عمل
کند؟ آیا عمل نیروی انتظامی خود مسبب فرار و
ایجاد وحشت در راننده و مردم و در نهایت کشته
و مجروح شدن مردم عادی نیست؟ با مدیریت و
خونسردی تمام این چنین اتفاقی نباید پیش می
آمد و نیازی به تعقیب و گریز نبود.
•• از برقراری کارانه پیامکی در ایام انتخابات
خبری نیست؟! نکنه فقط برای رای بوده و بعد به
دست فراموشی سپرده شد؟!
••دولــت می تواند بــرای رونــق بــازار اوال تا حد
معقولی سود بانکی را پایین بیاورد و ثانیا برای
این که در پرداخت سپرده های مردم با مشکل
مواجه نشود به بانک ها در پــرداخــت سپرده
های مردم مهلت بدهد .این وضعیت را تا کی
می خواهد ادامــه دهد و با اعصاب مردم بازی
کند؟ اگر به کسادی بــازار شک دارد چند نفر
اقــتــصــاددان معقول داخــل بــازار بفرستد واز
وضعیت معیشت مردم باخبر شود .چون در این
وضعیت همه مردم کشور ضرر می کنند.
••جناب آقای روحانی! قبل از انتخابات از صدا
و سیما گالیه داشتید و در تلویزیون اعالم کردید
دوربین صدا و سیما می رود به قصابی و گزارش
می دهد گوشت گران شده لطفا حاال با گذشت
چند ماه از انتخابات فکری به حال مردم کنید تا
قدرت خرید گوشت را داشته باشند.
••گــزارش «بــزن بهادرهای دوســت داشتنی»
خیلی جالب بــود .کــاش سیما به جــای پخش
سریال های کره ای و تکراری یادی هم از این
فیلم ها مثل راکی و رمبو می کرد .اگر تکراری
هم باشد باز هم جذاب و جالب است.
••ممنون از صفحه زندگی سالم بابت قسمت
جذاب و خاطره انگیز «بزن بهادرهای دوست
داشتنی».
••غذاهای بیشتر باغ تاالرها ،گران و با کیفیت
بسیار پایین است .چرا اتحادیه نظارت ندارد؟
••سالم خراسان ،لطفا بررسی کنید چرا قرارگاه
خاتم االنبیا(ص) حقوق کارکنان ساعتی را
پرداخت نمی کند؟ چقدر قرض کنیم؟
••مدیران موسسه الزهرا(س) بارها گفته اند
دارایــی هــای ما به کاسپین انتقال یافته پس
چرا سپرده های ما را پرداخت نمی کنند؟ چه
سیاستی پشت این موضوع است؟ لطفا از شعبه
مرکزی گزارشی تهیه کنید.
••برنامه های تلویزیون در دوره ریاست دکتر
الریجانی خیلی بهتر بود .برنامه های همدلی
برای ساخت و آبادانی کشور موج می زد .کاش
ریاست صدا و سیما کمی دقت کند و از تجارب
ریاست مجلس کمک بگیرد .همدلی برای
ساخت و آبادانی کشور اثرش خیلی بیشتر است
و مردم و مسئوالن و همه را تشویق می کند تا هر
چه بیشتر حرکتی در مسیر پیشرفت و آبادانی
کشور انجام دهند .واقعا از رسانه ملی انتظارها
خیلی بیشتر است.
••واقعا سریال «عاشقانه» هم یکی دیگه از سریال
های بی سر و ته و بی منطق ایرانیه که وقتی یک
قسمت اونو اتفاقی دیدم فهمیدم اصال ارزش
دیدن نداره.
••آقای میرباقری لطفا هر طور شده آقایان رضا
عطاران و سعید آقاخانی را به ساخت سریال های
طنز تلویزیون برگردانید .مهران مدیری تنهاست
و بقیه هم که این کاره نیستند برای هنرمندان
واقعی باید از بودجه دولتی هزینه کرد.
••وزیر بهداشت فعلی که نتوانست یا نخواست
تعرفه های پزشکی و دندان پزشکی را کاهش
دهد چون هر وقت بحث دریافتی همکاران می
شد از جواب دادن طفره می رفت! امید است
وزیر بعدی رسیدگی کند .دریافتی آن ها در حد
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اروپاست!
••چرا کمیته امداد حقوق تیرماه را واریز نکرده
است؟ ما طبقه ضعیف چه کار کنیم؟
••لطفا به بررسی دلیل اجرا نشدن قانون کسر
خدمت فــرزنــدان ایــثــارگــران در برنامه ششم
بپردازید و با ستاد کل نیروهای مسلح و نظام
وظیفه گفت وگو کنید.
••در همه جای دنیا کارکنان با لباس کار وارد
محل کارشان می شوند ولی در ادارات ما اول
کفش ها را در می آورنــد و سپس دمپایی می
پوشند .قطعا کسی که دمپایی می پوشد به بهانه
این که پاهایش داخل کفش اذیت می شود ،نمی
تواند کار مثبتی انجام بدهد .لطفا استاندارد
به تمام ادارات دستور بدهد این عادت ناپسند
ممنوع شود.
••تا وقتی بانک ها بهره های سپرده گذاری را
حذف یا کم نکنند مشکل بیکاری رفع نخواهد
شد.
••خوش به حال بانک سامان! ساالنه 10هزار
تومان بابت پیامک تراکنش می گیرد ولی پیامک
تراکنش زیر صدهزار ریال را نمی فرستد!
••پدیده پس کی می خواهد پول مردم رو بدهد؟
اصال پولی در کار است؟
•• نمی دانــم دلیل پیگیری نکردن نماینده
های مشهد درباره وضعیت سهامداران پدیده
چیست؟ آیا اگر حق هر کدام از آن ها هم مثل ما
پایمال می شد ،همین طور ساکت می ماندند؟
تا کی ما باید منتظر باشیم؟ به خدا ما پولمان را
الزم داریم.
••جناب آقــای روحانی رئیس جمهور محترم
سالم ،چندین سال است مطالبات پیمانکاران و
مشاوران کشور را پرداخت نکرده اید .آیا مسئولی
در دولت هست که به این سواالت پاسخ بدهد؟
 – 1چرا بعد از پنج سال پیمانکاران و مشاوران را
مجبور به دریافت انواع اوراق بهادار می کنید؟
 – 2چه کسی جواب گوی خسارات به وجود آمده
طی این پنج سال است؟  – 3آبروی از دست رفته
این قشر آبادگر طی این پنج سال را چه کسی
جبران می کند؟  – 4وقتی این اوراق را سازمان
های دولتی قبول نمی کنند ،چرا به پیمانکاران
و مشاوران این اوراق داده می شود؟
••لطفا مطالبات بازنشسته های فرهنگی سال
 88را پیگیری کنید .ممنونم.
••من در شرکت خصوصی کار می کنم .در این
جا طــرح ذخیره ســازی بــرای کاهش مصرف
برق اعمال می شود .مثال 2ساعت در روزهای
مشخص کولرهای گــازی خاموش می شود.
خواهشمند است در مراکز دولتی نیز این کار
مهم رعایت شود.
••این همه دولت روی کار آمده ،آیا کسی هم به
فکر دختران سالمی بوده که شانس ازدواج را از
دست داده اند؟
••دولت آمار اشتغال بازاریابی شبکه ای رو به نفع
خودش میده ،دارایی مبلغ مالیات رو می گیره،
این وسطه یه عده پول نقدشونو میدن به چند تا
جنس بنجل ،فقط به امید رفتن به نوک هرم!
••چند دهه است که کشورهای همسایه در حوزه
های نفت و گاز که با ما مشترک بودند ،چندین
برابر ما برداشت می کردند .در بعضی حوزه
ها هم ما چیزی برداشت نمی کردیم .حاال که
موفق به عقد قــرارداد و واردات دستگاه های
پیشرفته شده ایم عده ای به تکاپو افتاده اند!
شما اگر دلسوز بودید تاکنون کجا بودید و اگر می
توانستید چرا کاری انجام ندادید؟
••از وزیــر علوم خواهشمندم بخشنامه حذف
نمرات مردودی را برای تمام دانشجویان ارشد
در حــال تحصیل اصــاح و تصویب کنند .این
واقعا تبعیض است چون آن ها ورودی  94و ما
ورودی  93هستیم .بــرای ورودی  94درس
های مردودی حذف شود و برای  93درس های
مردودی حذف نشود .واقعا قابل جبران نیست!
درس ها 3واحدی و تعداد آن ها هم کم است.
کافی است کسی از دو درس افتاده باشد .وزیر
محترم علوم لطفا به این مشکل ما رسیدگی
بفرمایید .با تشکر.
••چــرا مسئوالن فکری بــرای سرپرست های
بیکار نمی کنند؟ فقط به فکر زن های سرپرست
هستند .آن ها از چند جا درآمد دارند مثل کمیته
خیران و  ...لطفا فکری بــرای مردهای بیکار
بکنید.

کشف ۱۵۰هزارمیلیاردکارچاقکنیو ۱۴۲میلیارداخذرشوهدرسال۹۵
نیروهای مرکز حفاظت و اطالعات قوهقضاییه در سال گذشته(،)۹۵
 ۳۴۴مورد کارچاقکنــی بــه ارزش ۱۵۰هزار و ۴۶میلیــارد و۹۲۰
میلیون و ۳۱۲هزارریال کشــف کردند؛ این در حالی است که بودجه
دســتگاه قضا در سال گذشــته چیزی حدود هفت هزار میلیارد تومان
بود .به گزارش تســنیم ،بنابر گزارشــی که مرکز حفاظــت و اطالعات
قوهقضاییــه به عنوان گــزارش عملکرد خــود در ســال 95ارائه کرده،
این ستاد در سال گذشته موفق به کشف برخی تخلفات و جرایم شده
که از جمله مهمترین این کشــفیات ،کشــف 344مورد کارچاقکنی
به ارزش 150هــزار و 46میلیــارد و 920میلیــون و 312هزار ریال
()150.046.920.312.000است.براساساینگزارش،کشف
 9هزار و 959قبضه ســاح ســرد به ارزش 252میلیون و 850هزار
ریال و 159قبضه سالح گرم به ارزش 972میلیون و 200هزار ریال
از جمله کشفیات این مرکز در سال گذشته به شمار میرود.همچنین
حفاظت و اطالعات قوهقضاییه موفق به کشــف یک هزار و 265مورد

«اختالس از طریق قبوض ســپرده و مفقــودی فیشهــای واریزی» به
ارزش 290میلیارد و 500میلیون ریال ()290.500.000.000
شدند .کشف  31مورد «اختالس در سایر موضوعات» به ارزش ریالی
 77میلیارد و 629میلیون ریال ( ،)77.629.000.000پنج هزار
و 988مــورد «جعــل اوراق و وثیقه در محاکم قضایی» بــه ارزش115
میلیارد و 70میلیون و 400هزار ریــال (،)115.070.400.000
کشــف  610مورد «جعل ســند» بــه ارزش یک هــزار و  65میلیــارد و
 502میلیون و 84هزار ریــال ( )1.065.502.084.000و139
مورد «جعل اوراق بهادار» به ارزش چهــار میلیارد و 866میلیون ریال
( ،)4.866.000.000از جمله کشفیات مهم این مرکز در سال95
بهشمارمیرود .نیروهایحفاظتواطالعاتدستگاهقضاییدرسال
گذشته « ،اخذ رشــوه» به تعداد 206نفر را هم کشف کردند که ارزش
ریالیرشوههایکشفشده 142،میلیاردو 489میلیونو 800هزار
ریال ( )142.489.800.000بود.
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